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KAS YRA PSICHIKOS SVEIKATOS STIGMA?
Žmonės patiria sunkumus ne tik dėl savo simptomų, bet ir dėl 
patiriamos stigmatizacijos bendruomenėje (Alonso ir kt., 2009; 
Tsang, 2003; Wahl, 1999) bei psichikos sveikatos paslaugas 
teikiančiose įstaigose (Nyblade ir kt. al., 2019; Schulze, 2007). 

Stigma – tai gėdos ar nepritarimo ženklas visuomenėje, dėl kurio 
asmuo yra atstumiamas, diskriminuojamas ir išstumiamas iš skirtingų 
visuomenės sričių. 

Pasaulio sveikatos organizacija, 2001 m. 



VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS
48,2 proc. gyventojų nenorėtų gyventi psichikos negalią turinčio 
asmens kaimynystėje, o 45,2 proc. nenorėtų kartu dirbti. 

Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2019 m.

24 proc. šalies gyventojų dažniau norėtų savo vaikui išvengti 
bendramokslių su psichikos negalia 

Sprinter tyrimai, 2020 m.





KAS YRA PSICHIKOS SVEIKATA?
- Ne vien psichikos ligos ar sutrikimo 
nebuvimas

- Geros savijautos būsena, kurioje 
asmuo suvokia savo sugebėjimus, gali 
susidoroti su įprastais gyvenimo 
stresais, našiai ir rezultatyviai dirbti ir 
įnešti savo indėlį į bendruomenę;

- Emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris 
leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti 
skausmą, nusivylimą, liūdesį.

Pasaulio Sveikatos Organizacija

Psichika: mąstome, jaučiamės, elgiamės.

Būsenų dinamika

Piešinys: The Conversation



BIOPSICHOSOCIALINIS 
SVEIKATOS MODELIS
G. L. Engelio išplėtotas
biopsichosocialinis psichikos sveikatos
modelis, papildė vyraujančią
biomedicininę paradigmą socialiniais ir
psichologiniais aspektais (1977 m.).

Biopsichosocialinė paradigma tapo
šiuolaikiniu psichikos sveikatos
stiprinimo ir prevencijos pagrindu.

Piešinys: IG @thepsychologymum



KAS YRA PSICHIKOS NORMA?
Dauguma žmonių laikytų psichiškai 
nesveiku asmenį, patiriantį gerovės 
būseną, karinio konflikto metu 
nužudantį kelis asmenis.

Dauguma žmonių laikytų sveiku 
žmogų, kuris jaučiasi beviltiškai, 
atleistas iš darbo, turėdamas prastas 
profesines galimybes.

Silvana Galderisi, Andreas 
Heinz, Marianne Kastrup, Julian 
Beezhold, and Norman Sartorius.
Toward a new definition of mental 
health, 2015.

Nuotrauka: Facebook anonimas



KAS YRA SUTRIKIMAS?
Vienas iš keturių kasmet 
patiria psichikos sveikatos 
sutrikimą (PSO).

Apie 70% sutrikimų nėra 
diagnozuojami.

Riba tarp psichikos sveikatos 
sunkumų ir sutrikimų nėra 
aiški. 



Psychol Med. 2021 Apr; 
51(5): 716–726.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8108391/
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ATSIGAVIMO ZONA

The recovery zone



ATSIGAVIMAS

„Giliai asmeniškas, unikalus požiūrio, vertybių, jausmų, tikslų, įgūdžių
ir (arba) vaidmenų keitimo procesas. Tai būdas gyventi, viltingą ir
pasitenkinimą suteikiantį gyvenimą, nepaisant ligos sukeltų
apribojimų. Atsigavimas apima naujos prasmės ir tikslo vystymąsi
gyvenime, kai žmogus peržengia katastrofiškų psichinių ligų padarinių
ribas. “. Atsigavimas nuo psichikos ligos apima daug daugiau nei
pasveikimas po pačios ligos

Anthony W (1993) Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health system in the 1990s, Psychosocial Rehabilitation
Journal, 16(4), 11-23.



KLINIKINIS IR ASMENINIS ATSIGAVIMAS

 Klinikinis atsigavimas yra idėja, kuri atsirado iš psichikos
sveikatos specialistų patirties ir apima simptomų
nebebuvimą, socialinio funkcionavimo atkūrimą bei kitus
„grįžimo į įprastą būseną“ aspektus.

 Asmeninis atsigavimas yra idėja, kuri atsirado iš žmonių,
turinčių sutrikimų patirties, ir reiškia kitką, negu klinikinis
atsistatymas.



10 ATSIGAVIMO PRINCIPŲ
1. Paties žmogaus savarankiškas (self-directed) procesas

2. Individualizuotas ir į asmenį orientuotas (preson-centered)

3. Įgalinanimas (empowerment)

4. Holistinis požiūris

5. Nelinijinis

6. Pagrįstas stiprybėmis

7. Bendruomenės parama (peer-support)

8. Pagarba

9. Atsakomybė

10. Viltis ir tikėjimas (hope)

Atsistatymas nėra laukimas, kol 
baigsis audra. Tai mokymasis šokti 
lietuje.

Nigel Henderson, Penumbra, MHE

Piešinys: Dreamstime.com





ŽMOGAUS TEISĖMIS GRĮSTAS POŽIŪRIS Į 
PSICHIKOS SVEIKATĄ
Psichikos sveikata yra neatsiejama nuo žmogaus teisių, kadangi nelygybė, 
atskirtis, diskriminacija ir smurtas yra pagrindiniai veiksniai, žalojantys žmonių 
fizinę ir psichikos sveikatą.

United Nations Human Rights office of the High Commissioner. Mental health is 
a human right, 2018 m.

Kalbant apie psichikos sveikatos priežiūrą, žmogaus teisėmis grįstas požiūris į 
psichikos sveikatą reiškia:

- ne tik išvengti žmogaus teisių pažeidimų;

- bet ir užtikrinti, kad paslaugų teikimo organizacijos centre būtų žmogaus teisių 
principai. 



TARPTAUTINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ 
STANDARTAI
 JT Visuotinės žmogaus teisių deklaracija paskelbta 1948 m.
gruodžio 10 d.

 „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis“

 1990 m. žmogaus teisės sugrįžo į Lietuvą kaip Vakarų
demokratinių valstybių patirtis. LR Konstitucija buvo
rengiama atsižvelgiant į pagrindinius JTO ir Europos Tarybos
dokumentus ir atitinka tarptautinius žmogaus teisių
standartus.



ŽMOGAUS TEISĖS VISUOTINĖS IR 
NEDALOMOS
Žmogaus teisės yra neatsiejama kiekvieno žmogaus dalis, 
nepriklausomai nuo jo tautybės, gyvenamos vietos, tautinės 
ar etninės kilmės, spalvos, religijos, kalbos ar kitokio statuso.

Lygybė ir nediskriminacija: esminis ir visuotinis principas
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje. Diskriminacija bet kokiu 
pagrindu – negalios, lyties, amžiaus, rasės, spalvos ir t.t. –
draudžiama. 



JT ŽMONIŲ SU NEGALIA TEISIŲ KONVENCIJA
(NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA), 2006 m.
Priimta 2006 m. gruodžio 13 d. JT Generalinėje Asamblėjoje.

Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seime 2010 m. gegužės 27
d. (įsigaliojo nuo 2010 m. birželio 10 d.)

Tai reiškia, kad visi Lietuvos įstatymai ir paslaugų sistemos,
vienaip ar kitaip reglamentuojantys žmonių su negalia
reikalus, negali prieštarauti šiai Konvencijai.





KONVENCIJOS 1 STR.

Prie asmenų su negalia priskiriami asmenys, turintys 
ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo 
sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis
gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir 
veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais 
asmenimis.



PARADIGMOS KAITA

Žmonės su negalia tampa ne labdaros, ar medicininio
gydymo ir socialinės apsaugos objektais;

Tampa žmogaus teisių subjektais, kurie yra pajėgūs išreikšti
šias teises ir priimti su jų gyvenimais susijusius sprendimus
remiantis jų laisvu (savanorišku) ir informuotu sutikimu, o
taip pat būti aktyviais visuomenės nariais, gyventi
savarankiškai.



BIOMEDICININIS NEGALIOS MODELIS

Biomedicininis negalios modelis negalią traktuoja kaip asmeninę žmogaus problemą, kurią
išskirtinai ir tiesiogiai sukelia fizinis, raidos, neurologinis ar psichikos sveikatos sutrikimas,
asmenys yra gydomi, koreguojamas jų elgesys. Kylančių socialinių problemų priežastys
suvokiamos kaip kylančios dėl fizinių ir protinių galių ar gebėjimų ribotumo.



SOCIALINIS NEGALIOS MODELIS
1975 m. žmonių turinčių fizinę
negalią organizacijos UPIAS (Union of
the Physically Impaired Against
Segregation) nariai Jungtinėje
Karalystėje, išvystė naują
požiūrį/teoriją, kuri rėmėsi jų pačių
išgyvenimais ir patirtimi.

1983 m. negalią turintis akademikas
Mike Oliver pavadino įvardino tai
„socialiniu negalios modeliu“.

Žmogaus teisių/socialinis negalios
modelis negalią traktuoja sąveikoje su
tuo, kaip visuomenė yra organizuota. Šis
modelis pagrįstas žmogaus teisėmis ir
tikslu pašalinti kliūtis, kad asmenys su
negalia galėtų gyventi savarankiškai ir
turėtų lygias galimybes kontroliuoti savo
gyvenimą.

Negalia tampa ne asmeniniu, o socialiniu
konceptu





PSICHOSOCIALINĖ NEGALIA

Naudojamas terminas „psichosocialinė 
negalia“ vietoj anksčiau vartoto 
„psichikos negalia“ atskleidžia 
patiriamus tiek socialinius psichikos 
sveikatos sunkumų aspektus, tiek ir 
kliūtis visuomenėje, kurios nugalina 
žmones.

Fotografija: Mike Blake, Changeboard



PRAKTINĖ REIKŠMĖ

Savarankiškas žmogus (veikti savarankiškai)

Vienas žmogus (veikti vienam)

--- --- ---

Kliūčių (informacinių, fizinių, požiūrio ir kt.) panaikinimas

+
Į asmenį orientuotos pagalbos gavimas/suteikimas



ŽMOGAUS TEISĖS TEIKIANT PASLAUGAS 

Piešinys: Craig Foehle



SISTEMA

Piešinys: Craig Foehle



perspektyvos.org



KAIP KALBĖTI APIE PSICHIKOS SVEIKATĄ?
Principas „pirmiausia – žmogus“

Vietoje diagnozių ar sutrikimų: „Žmogus, turintis psichikos sveikatos 
sunkumų patirtį“

Psichikos sveikatos sunkimai, ne psichikos sveikatos problemos.

Įsivertinti asmeninį ir organizacinį diskursą.



TEISĖ Į SVEIKATĄ (25 str.)
Valstybės įsipareigoja:
a) suteikti asmenims su negalia tokio pat kokybės ir lygio nemokamas ar už prieinamą kainą sveikatos
priežiūros paslaugas ir programas, kurios teikiamos ar taikomos kitiems asmenims, įskaitant seksualinės ir
reprodukcinės sveikatos srities programas ir gyventojams skirtas visuomenės sveikatos apsaugos programas;
b) teikti šias sveikatos paslaugas, kurios yra būtinos dėl negalios, įskaitant ankstyvą diagnozę ir prireikus
intervenciją, ir paslaugas, skirtas kuo labiau sumažinti tolesnio asmenų, įskaitant vaikus ir vyresnio amžiaus
žmones, negalios tikimybę ir užkirsti tam kelią;
c) teikti šias sveikatos paslaugas kuo arčiau žmonių bendruomenių, taip pat ir kaimo vietovėse;
d) reikalauti, kad sveikatos priežiūros specialistai teiktų asmenims su negalia tokios pat kokybės paslaugas
kaip ir kitiems asmenims, taip pat remiantis laisvu ir informacija pagrįstu sutikimu, inter alia plečiant žmonių
su negalia žinias apie žmogaus teises, orumą, savarankiškumą ir poreikius per mokymą ir priimant etinius
valstybinės ir privačios sveikatos priežiūros standartus;
e) uždrausti žmonių su negalia diskriminavimą teikiant sveikatos draudimo paslaugas ir gyvybės draudimo
paslaugas, jei tokią draudimo rūšį leidžia nacionalinė teisė, ir pasirūpinti, kad tokios paslaugos būtų teikiamos
sąžiningai ir pagrįstai;
f) užkirsti kelią diskriminuojančiam atsisakymui dėl negalios teikti sveikatos priežiūrą ar sveikatos paslaugas,
tiekti maistą ar skysčius.







PSO GAIRĖS, 2021m.
Pateikia išsamų į asmenį orientuotų ir 
žmogaus teisėmis grįstų psichikos 
sveikatos metodų aprašymą, geros 
praktikos paslaugų pavyzdžius visame 
pasaulyje ir rekomendacijas, kaip 
tokias paslaugas integruoti į 
nacionalines sveikatos ir socialinės 
priežiūros sistemas.

Prie šio išsamaus dokumento 
pridedamas septynių techninių paketų 
rinkinys, skirtas konkrečioms psichikos 
sveikatos paslaugų kategorijoms.



Ačiū už dėmesį!


